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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE ERRATA TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.26.02"Á1J c 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - CEARÁ - TORNA PÚBLICO, PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, A RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO, DA TOMADA DE PREÇOS  N° 2022.01.26.02, 
PUBLICADO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. DOE E APRECE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022. 
ONDE SE LÊ: 2022.01.26.02. LEIA-SE: 2022.03.03.01, PERMANECENDO AS DEMAIS INFORMAÇÕES INALTERADAS. ANTÕNIA ELZA 
ALMEIDA DA SILVA— PRESIDENTE DA CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Edital de Chamamento Público n o  00312022 - Comunicação de Recurso. A Comissão de 
Acompanhamento do Edital de Chamamento Púbico da Secretaria de Saúde de Barbalha/CE, torna público, para o conhecimento dos interessados, que a 
empresa: Instituto de Medicina Diagnóstica do Cariri C2 M. LTDA, inscrita no CNPJ 35.909.748/0001-96, ingressou com Recurso Administrativo junto ao 
Julgamento da habilitação, referente ao Processo Edital de Chamamento Púbico n° 003/2022. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, na 
Rua Coronel João Coelho, no 207, Centro, Barbalha. Barbalha/CE, 03 de Março de 2022. Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire - Presidente 
da Comissão. 

*4* *4* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação toma público o resultado da fase de propostas referente à Tomada de Preços 
N° SE-TP00I/22, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e recuperação da quadra da EFF Dulcinea Gomes Diniz, 
no Município de Itaiçaba/CE. Empresa Vencedora: F P Construcoes e Servicos LTDA, Valor global de R$ 244.175,02 (duzentos e quarenta e quatro mil, 
cento e setenta e cinco reais e dois centavos). Propostas Desclassificadas: FTS Serviços de Construções e Comercio LTDA; Ilumicon Construções e Serviços 
EIRELI; E LS Serviços de Construções EIRELI ME. Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, 1, "b" da Lei n° 8.666/93. Maiores informações no 
portal de licitações: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Joéliton Oliveira Fulgêncio - Presidente da CPL. Itaiçaba/CE, 10.03.2022. 

*4* *4* *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama. O Pregoeiro torna público a abertura do Pregão Eletrônico n° 016/2022-PE, cujo objeto é: 
aquisição de materiais diversos para formação de Kit Bebê, para distribuição Gratuita, junto Sec. de Assistência Social de Jaguaretama. O mesmo ocorrerá no 
site www.bbmnet.com.br  com início do acolhimento das propostas: 14/03/2022 ás 08h00min, fim do acolhimento das propostas: 24/03/2022, as 08h00min; 
data de abertura das propostas: 24/0312022, às 08h10; início de disputa de preços: 24/03/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede 
da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br ; www.bbmnet.com.br ; http://www.jaguaretama.ce.gov.br . Jaguaretama - CE, 10 de Março de 2022. Sebastião 
Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro. 

*1* *4* *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Município torna público que no dia 29 
de março de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N° 0803.01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para 
construção e recomposição de pavimentação em pedra tosca, construção e reforma de coxias e construção de bueiros no Município de Mucambo/CE. O 
Edital estará disponível, no horário de atendimento ao público de 08:00h às 12:00h e também nos sites http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  e http:// 
www.mucambo.ce.gov.br/. Informações pelo fone: 0**88  —3654 1133, ou no endereço à Rua Construtor Gonçalo Vidal, s/n, Centro. Mucambo - Ce, 10 de 
março de 2022. Francisco Orécio de Almeida Aguiar - Presidente. 

r * * $ $ $* * * * 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Prosseguimento - Concorrência N° 2022.01.13.2. A CPI- da Prefeitura Municipal 
de Assaré/CE, torna público que estará dando prosseguimento ao Certame Licitatório, na modalidade Concorrência N°2022.01.13.2, cujo objeto é a 

1 MISTO 1 Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do Hospital Geral Nossa Senhora das Dores do Município de Assaré/ 

1 CE. Abertura das Propostas de Preços 15 de março de 2022 às 09:00hrs. Informações: Sala da Comissão de Licitação ou pelo telefone (88) 3535-1613. 
Assaré/CE, 10 de março de 2022. Mickaelly Lohane Morais Tributino - Presidente da Comissão de Licitação. 

(C - c12eo3J 
*4* *4* *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. O Município de Umari/CE, realizará certame licitatório na modalidade Pregão 
n° 2022.03.10.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de Transporte Escolar da Rede Pública de Ensino 
do Município de Umari/CE. Abertura: 28 de março de 2022, a partir das 9h00min. Inicio de acolhimento das propostas: 14 de março de 2022, às 9h00min. 
Maiores informações e acesso ao edital nos sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br  e/ou bllcompras.com . Informações poderão ser obtidas ainda pelo 
telefone (88) 3578-1161. UmariICE, 10 de março de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial. 

*4* *4* *4* 

• 	Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n 2022.03.10.1. O Presidente da CPI- da Prefeitura 
Municipal de Abaiara, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços. Objeto Contratação de serviços especializados 
a serem prestados na realização de exames laboratoriais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de AbaiaralCE. Data e Horário da 
Abertura: 30 de Março de 2022, às 09:00 horas. Informações: Sala da CPL, Fone (88) 98136-6099. AbaiaralCE, 10 de Março de 2022. Carlos Mateus 
Bezerra Flores, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

*4* *4* *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauá - Secretaria de Educação - Aviso de Revogação. O Ordenador de Despesas da Secretaria da Educação, 
toma público a Revogação do Pregão Eletrônico N° 02.09.00112021-SME, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de transporte 
escolar, para atender a Rede de Ensino do Município de Tauá-CE, considerando razões de interesse público e a necessidade de readequação processual, com 
vistas a melhor atender ao interesse da administração. Fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, Inciso 1, Alínea —C" da Lei n° 8.666193. Taua/CE, 

09 de março de 2022. José Eronilson Alexandrino Souza - Ordenador de Despesas. 

*4* *4* *4* 

CARBOMIL QUÍMICA S/A CNPJ 07.645.06210001-08 - NIRE 2330001583-5 - Edital de Convocacão de Assembléia Geral Extraordinária - Ficam 

convidados os senhores acionistas da CARBOMIL QUÍMICA S/A a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada as 11:00 horas do 

dia II de março de 2022, na sede social da Companhia sito na Fazenda Baixa Grandes, s/n, Zona Rural, município de Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Autorizar a Diretoria a alienar parte dos bens do ativo não circulante; b) Outros assuntos de interesse da 
sociedade. Fortaleza, 02 de março de 2022. CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE - Diretor Presidente. 

*4* *4* *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz — Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 003122-PE-DIV. Objeto: Registro de Preços para 

futuras e eventuais contratação de serviços mecânicos e aquisição de peças, lubrificantes e acessórios automotivas para manutenção de veículos leves, 
pesados, máquinas e micro-ônibus das diversas Secretarias do Município de Bela Cruz/CE, que se realizará no dia 24 de Março de 2022 (24/0312022), às 

09:00hs pelo site www.bbmnetlicitacoes.com.br . Referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público. 

Fernando França Silveira - Pregoeiro. 

4*4 *4* *4* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação- Tomada de Preços n° 22.23.09ÍTP. A CPL da Prefeitura Municipal de 

Itapipoca comunica aos interessados que, no dia 28 de março de 2022, às I5h00min, estará abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n°22.23.09/ 

TP, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de Requalificação da Praça Matriz (Perilo Teixeira) localizada na Sede Urbana 
do Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo sitio https://licitacoes.tce.ce.gOv.br . Itapipoca/CE, 10 de março de 2022. 

Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

*4* *4* *4* 
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o  CPR dO/P, Junto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do 
tuniclpio de Pedra Bránca. Contratada: VMMET Comercio e Serviço de Informática LIDA, 
escrita no CNPJ: 01417.073/0001-22, vencedora dos tens: 13 e 22. Valor global R$ 
47,996,00 (dezasSete mil, novecentos e noventa e seis reaia) Datada Ata de Registro de 

recos: Pedra Branca-CE, 01 demarço de 2022. 

Estado do Ceará Préfaitura Municipal do Pedra Branca-Extrato de Ata de Reglaltro de 
Preços - Modalidade: Pregão Elerirônluo - Registro de Preços 005/2622-PE - Processo 
Uctatório: 010/2022. Õrgão geranciador. Secretaria de Segurança Pública e Defesa Sodal. 
óção pantdpSntSSsSsentó. Vtáscla 12 (doze) meses. Objeto: Registro de Praçãs para 

luras e eventuais aquisições de mobiliário, eletroeletrônicos utensílios domésticos e 
ritateriài de consumo diaerso, a serem destacados para a manutenção dos trabalhos dó 

ataltr2o do CPRAIO/POG, (unto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social Ido 
Município de Pedra Branca. Contratada: Max Eletro e Magazine LTDÀ, Inscrita no CNPJ: 
02241,73410001-77, vencedora dos Nesta: li 15, 17e21. Vala global: R$ 7.505,97 (sete mil, 
quinhentos 5 cinco reaiS e noventa e sete centavos). DtadaAts  de Registro da Preços: Pedra 
Branca -.CE,01 de março de2022. 

Estadedõ Ceará - Prefeitura Municipal de Paracurtï.Aviso de Licitação - Cha,luídà Pública 
N°2022 03,0741-CP O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prafertiza Municipal 
de Paracutu- Ceará, tomapsSDco paraoonhedmentodqsInteressados. que no próximo da 11 de  
março da 2022. às 0900h (nove h~ estará realizando abertura dochnrSmento público sndeo 
i1esnsO ficará aberto aia 31 de dezembro de 202Z critério de julgamento menor preço por bem, 
ntado sob on°  2022.03.072-CP, com fina ao Chamamento Pr2bico visando a contratação de 

pessoa física para os serviços de pedreiro e ajudante de pedreira de Interesse da Secretaria de 
Educação do Município de Paracum, o qual encontra-se na integra na Sede da Comissão, situada 

Rua Corórrei Mebsies, n°07, Centro- ParacuçiCE -CEP: 53.680-000. MaIoreS Informações no 
endereço citado, pelo Fone: (85) 3344-88O2, no horário de O&-00h ás 12:00h eu pelo arte 
http:llmunidpios.teo.ce.g«bnUitocoes. O Presidente. 

Estada do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba -krlso de Llcltação-Concorrénsta 
úbllca N' 06.00112022-CP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
aPaba.CtomapúbicO.arac9nhRctei1(dQS.ln.te(9Ssãdos.qu,nogçdmo,dIa.284é 

-a sid 
Pacatub&,localizadane RuaCoronqlJoaO,Caoe,n ° s4t tracatuba, .Ceara, esta rareaszanoo 
lotação na modalidade Coricorrãnitia P6buica cujo objeto é a eeecOção decbras e serviços 

'eSànhSt(boncemefltes à operação integral do sistema de iliarainação pública do 
município. compreendendo as atividades de manutenção corretiva, prevefltva, ampliação, 
reforma, melhoria, efidentização energética, com fornecimento Integral da material e mão de 

e demais serviços constantes no projeto básico, da sede e dos Distritos, incluindo todos 
cia custos de matérias; transporia, equipamentos, BOI, mão do Obra, encargos sociais e 
Impostos, necessários para realização dos serviços, o qual se encontra d(sponlvel no 
rtdareçÕ acima, no horário de 08:00 ás 14:00 horas. [ara Lopes de Aquino - Presidente, 

Pacatuba-CE, lada marçodo21122. 

Èstado do Ceará- Prefeitura Municipal de Paracuru -CÕnocaç5o de Remanescente. O 
residente da CPL deste .Municlplo convoca a seguinte licitante remanescente: Raimundo 

(Neles de Albuquerque Noguehn,, para sssr.alllr como licitante remanescente de acordo com 
sua proposta de preços referente i Concorrência Pública N°2021,29.1O.t-CP que leve como 

bjato a permIssão onerosa deusa de espaço público para exploração comercial de 01 (um) 
uloaque da numeração (1/111)- da beira mar, visando a Instalação e exploração de serviços 

Sõmercíats, pelo pSmlod o de 05(cinco) anos, conforme projeto básico/termo de referência em 
nesodoedltalnopmazode05 (clnco)diasútds, ou seja olá afim dodia lãdernarçode2o22. 

çenésrrneordemdeclassificaçãO das  proPostasde  preços apresentadas. - 

.Munlcipd.MucanibO-kfIsOdUcjtação.OPree1dented 
'diação deste Mur'cIp4o toma públIco quatro d1s29 don~ d~ às OegOhorãa, estará 
tDrIndo (citação na ntodafldadelomadad. Preço N°OSO3.01f2022, cujo objeto é a contratação 

Co empresa paraconálrução e recomposição de psdmentaçãoem pedratosca, construção. 
çõforma de costas e construção de bueiros no Municipio de Mucambo/CE. O Edital enlata 
disponível, no horário debtendlrnentoao público de 08 ,00h às 12:00h e também nos altas 

pJ/munidptos.tccce.gõv.tedlcitacoes/ e Up'JAesewutsucembo.ce.gov.brt. Informações pelo 
one: 0*88 - 3654 1133, ou tia endereço à Rua Cõnóirtitor Cõnçala t,ldal, ata. Centro. 
(fucambo-C, 1Odeniao de2022. Franclaco QréclodeAlrnóidsAggiar-Presid.nto, 

dod,Ce-Móflcõd.Mfes*há-AvIaóésAdIaâ*Mo-Preg3oEJ.Uôflicr 
N°2022,01.12.01. A Secretária .Murotcipal de Saúde, torna público para conhecimento dos 
ritetessados que, por força de fato superveniente e irnpravfs/vel. o Pregão Eletrônica N °  
022.01.12.01, cujo Objeto á o Registro de Preços visando a futuro e eventual aquisição de 

medicamentos (similares, gener(cos e éticos), de A a r, contidos nas tabsias da 
C,MED/ANVISA/PMVG. para atenderas necessidades de Secretaria Municipal de Saúde da 
MísSãoVeltia/CE,tçaAdiado paraaconteceràso9hoomin do dia 18 de marçode 2022,através 
do Cddereo eletrônico www.comprsagovemameritais.gov .b( (Contprasnet). Missão Velha-  
CE, lEde ntarçode2ø2ã. Kay France deAr'aúJo PerefraQulnderé-Secretárla de Saúde. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municliliel de Maracansú * Aviso da Convocação para 
Assinatura do Termo Contatuat do Pregão Eletrônico N 01.002/2022. A Pregoeira de 
Maracanaú amnpaisda na Lei de Ucltaçdes e nos termos do item 10, subltens 10 2.1, 10.2.2 e 
10.2.3 do edital. Convocas emerrrsa Cl. N Rntan .r NP- r' 04 054 enoinnfli.05-  

Municipal de Morada Nova, conforráé eupeclticaçfleõ constantes do projeto básico, anexo 1, 
deste edital. Após análise minudente dos documentos de habilitação, a Comissão chegou ao 
seguinte resultado: Empresa habilitado: Gl'IM Assesõorla, Consultoria .  o Processamento de 
Dados - EIRELI - CNPJ n° 26726.37010001-02: Empresa inabilitada: Alfa Locação de 
Equipamentos LTDA - EIP - CNPJ n° 10.056.662/2001-78. A Comissão Informa que, a Alal 
completa da sessão encontra-se no silo: ennuctdecegocbç e que lIça aberto prazo para a 
apresentaçãode recursos conforme art. 109. Inciso 1 a líne5 acda  Leln°8.656/93. Àcomlssáo. 

Estado do Ceará Prefeitura Municipal da Pedra Branca - Extrato de Isto de Registro de 
Piegas. Modalidade Pregão Eletrônico - Registro dá Preços 005/2022-PE - Processo 
l.Icltet6no: 01012022. órgão geresiciadon Secrétarla de Segurança Pública e Defesa Social. 
ÕrgãosParilcipantes: ausente. Vigência: 12 (doze) meses. Objete Reelatio de Preçospara futuran 
e eventuais aquIsições de mobiliado, eleiaoeletrõnlcos, utensílios domésticos e material de 
consumo diversa, a serem destacados para a manutenção tios trabalhos do batalhão do 
CPRAIO/POQ (urdo à Secretaria de Segurança PIIca e Defesa Social do Munlciplo de Pedra 
Branda. Contratada: Indústria e Comercio de Colchtes Orthovida, inscrita no CNPJ; 
07.628.07W001 -R$, vencedora dos Item 7,11,12 e 14. 'Ator global: R$23.6156 (vInte elrês 
irá, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos). Dais da Ata de Registro de Preçoe 
Pedra Branca-CE. 01 denraçode 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Licitação- Pregão 
Eletrônico N° 2022.02.07.1-PE. O Pregoeiro da Prefelluia Municipal, de Paracuru - Ceará, 
torna público, para cenhedmentodos interessados, que no próximo dla23de Março de 2022, às 
l0:30h (dez erneta), por meio dosltIowww.ticltaobes-e.corri.br °. estará realizando licitação ri 
modalidade Pregão Eletrônico disputa modo aberto critério de Julgamento menor preço por 
roem, tombado sob o ri' 2022.03.87.1-PE, corn fins aoRegistro dePreçosPARAfutureeeventual 
aquisições de pranchas de surleacassórtosde Interesse, daS.ecratarla de Juventude, Esporte e 
Lazer do Município de Paracuru-CE, o qual encontra-se na Integra na Seria da Comissão, 
situada 4 Rua Coronel Meireles, n °  07, Centro - Paracuru/CE - CEP: 62,680-000. Maiores 
krrúrmaçdea no endereço ~pelo Forre: (85) 3344.8802, no horário de 06:00h às 1200trou 
nelosfie hltp'J/municiptos.toe.ce.çov.brllldlacoes. O Pregoeiro. 

Estado doCesrà- Prefeitura Municipal deParacuru- Avisa d.Ucitação-Pregão Eletrônico 
pira Registro d. Preços N'2022.0t03i-PE, OPrógoeimdaPrefelturaMunldpat da Para au'u-
Ceará, toma público, para conhecimento dos.lntieraasados, que rio próximo ala 23 de março de 
2022, às OlhOOli (novo horas), por meio do sito iarawJldfeodas.e,Eom.br', estará realizando 
Icliação na modalidade Pregão Eletrônico disputa rirods aberto, critério de Julgamento menor 
preço por tsm. tombado sob on ° 2022.03.03.l-PE.com  fins aoRegislrodePteçosvlsandoa fulura 
e eventual tocaçãoda 01 trator4x4equipado coar sararoçadelra hidráulica depotêricla minimade 
34icvd Interesse da Secretariada lnfraaatnàura do MramiclpbdeParacuru.CE,o qual encontra-se 
na Integra õa Sede da Comlstão, situadas Rue CorareI Melve(es, n Ol  Centro- ParacurtstE - 
CEP: 63.680-000. Malotes informações no endereço citado, pelo Fone: (85)3344.8802. rrÕ horário 
ieOS:OOhSa 1 2:Oohou pelo ate hltpj/munlcipias.tce.ce;goxbnflcltacoes. O PregoeIro. 

Estado da Ceará - Prefeitura Municipal de Mer.canaú w Aviso de Ucitação - Pregão 
EletrônIcoN° 15.00112022. Objetõ: Registro de Preços tendo como objto a contratação de 
empresa especializada para prestação do s.rvlço de esgoto~, fosíi,s s~ e 
deaobstrução (des.ntupiçãa) de rede de esgoto, de interesse da Secretariada Asslsfãncia 
SocIal e Cidadania do Município de Msracanaü.CE, tudo conformo especificações comidas no 
termo de referência conatante dos Anexos do EditaL A Pregoeira de Msracenaú/CE. tons 
público Çieça conl'medmento dos Interessados que ala às ~0 horas (horário da Brasilia) do dia 
28 de março de 2022, receberá as Cartas Propostas referentes a este Pregão, no endareçõ 

lelrôrrico wew.bll.org.br  'Acesso Identificado rio llnk - lIcitações públicas'. A Abertura das 
Certas Propostas acontecerá no da 28 de março de 2022, às 10:00 horas (horário de Brasilia) e 
otn(cloda$etaãode Olaptilade Lances ocorrerá sp rfjrdpa 10:00 horas do cria 3odenrarço de 
2022. O editei poderá ser Obtido no endereço eletrõnico acima mencionado. Quaisquer 
krfomraçõea serão prestadas pelaPregoelia, duranteo expediente normal (08:00 ás 16:00 
rioras),e poderão sersoldtadas através do telefona (85)3521-5169.ÂPregoeIt'a 

Estado de Ceará Prefeitura Municipal do ,  Missão Velha - Aviso de Licitação - Pregão 
Efetrôrtice N°2022.02.10.01.0 Pregoeiro da Prefeitura hicciciçelde Missão Velha- Ceará toma 
público, para conhecimento dos interessadas, que no próximo dia 2ãdernarça de 2022, àsO9:OOis 
(nove horas), através de endereço eletrônico .comprasnBt.gov.br, estará reatzando tcrtação 
na modalidade Pregão Eletrônico N' 2023.0240.01, critério de julgamento menor preço por lete, 
com finas Registro de Pregas visando a futura e eventualccm*àtação de serviços de locação de 
eqi5arnentos rrrédlcoa e hospitalares com manutenção cometivo e preventiva para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Missão Velha/CE, õ qual encontre-se na 
Integra ria seda da Comissão, situada a Rua Dr. José Loto Landim Júnicri n°64, Centro, Mlaaãõ 
Velha/OS Maiores inforrsações no endereço ctada no horário de 08:009 às 14:00k ou pelo alta 
l/(mnmnidp4ce.tce.ce.gov.britIdtacoes. RlcardoMendescideea.Progoelro 

Estado do Ceará- Prefeitura Municipái de Maracanaú - Aviso de licitação - Pregão 
Eletrônico W. 10.00212022. Objeto: RglStro de Preços latido por objeto a aqulslão de 
mobiliaria erngeral, de interesse da Secretalriado lnfràeatruturà,Mobtidade e Oeaenvoidmenio 
Urt,Sno-SEINPRAdo Município de Maracté'iad-CE, tudo cõnforme especificações comidas no 
tamrno de referência constante dos Anexos do Edital. A Pregoeira de Marecanaú-Cn. tome 

23 
Estadodo Ceará-PrefeItura Municipal di pedra Branca Extrato deAtade Regltro'd 
Preços. Modalidade.- Pregãó Eletrônico Registro cio Preços 00512022-PE - Procesq 
Licitatório: 010/2022. órgão gerenciador Secretaria de Segurança Pública e Defesa 
Solal. órgãos parltclparitis: ausente. Vigência: 12 (doze) meses., Objeto: Registro 
Prõços para futuras e eventuais squisiçôes de mobIlAria, eletroeletrõnloos, utensli(ns 
domésticos e material de consumo diverso, a serem destecadospara a manutenção rida 
trabalhos do batalhão do CPR/nJO1P00.  janto á Secretária de Segurança Pública é Dates 
Social do Municipio de PedeS Branca. Contratada: Prollssa Dislrlbuidora LTDA. Inscrita na 
CNN W 20.365.863/0001-70, vencedora dotam: 23. 'ibeorgiobel: Rã 12.744,00 (doze ml, 
setecentos e quarenta e quatro reais). Data da Ata do Registro de Preços: Pedra Branca 
'IE,Olde março de2O22. . 

Es~ do Ceará - Prefeitura Municipal de Paracunu Avisa,  de Licitação -  Pregão Ela~Ic 
N°2022.03.09.1PS 0('regoeiroda Prefeitura Municipal de Paracumu- Ceará, toma público, para 
conhécinrentodõs Interessados, que no próximo dia 24 de março de 2022, ás 08:009 (cIto horda 
por meio do sitio 'ima acitacoes-e,conl.br, estará realizando licitação na mortalidade Pnep' 
Elelrõnlnodisputa modo abata e fachado,úrItérloda)ulgamentonrenorpreçoglohel. torrrbedoa 
o ri* 2022.03.09.1-PE, com!ra haoReglslrøde Preço para futuras eeverntual5 aquisIções de cestas 
básicas visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do .Mtericlplo m 
Paracuru.CE, o qual enoltttde na integra ria Sede da Comissão, situada a Rima Coroe 
Meireles, n° 07, Centro . Paracuru/CE - CEP: 62.680-060. Malotes krfornrações noendeeo 
citado, polo Fone: (85) 3344.8802, no horário de 08:00k às 12:00h ou polo si 
lrltp:Jknurdclplus.tce.ce.gov.braldtacoes.OPrago.lro. 

Estado doCdiará -Prefeitura Mrinlclpréi de Par8cWu -Aviso de Licitação -Pregão Eletrõnt 
N° 2022.03.04.1-PE. OPregoelroda Prefeitura MunicIpal De Paratiuru-Caará,torna púbtco, p5 
osnlsectmnenlo doa Interessados, que no próximo dia 28 de Março de 2022.M09/00h (nove llcrqs) 
por meio do sitio "www.tdtacoea-e.com ,bs° , estará realizando licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico Disputa modo Aberto, crItério de julgamento menor preço global, (os'nbadó sob o"iIÍ  
2022.03,141-PE, com (ns ao Registro de Preços para futuras e eventuais equlalçôos de maio11 
do construção para srrçr* se necessidades de Secretaria de infreestaututa do Misrlcipioe 
Paracuru Ceará, o quçnóaptré'ae na Inte'a na.$edo da COefss8O situada aRua Gomil 
MeIr 40 e' 07, Cemb 'uiu(CE - CEP 62.080-000. Maiores k'rtamaçden no Onderel 
citado, pelo Fone: a4.8802, nathoràrlõ de 08:00h às 12:00h ou pelo alta 
tipe/hsur*ãpios.tc..covbAidtScoas.OPuigoefro. 

Estado do Cairá -Prefeitura Municipal de Paracuru -Aviso de UdtaÇãO -Chamada Pública 
N° 202202.21.l-CP. O Prestdernte da 'CPI. da Prefeitura Municipal de Paracuçre - Ceará, toenà 
público, para conhecimento dos Interessados, que até o dia 04 de abril de 2022, ás 1050 (de 
horas), estará recebendo pioposlas de preços  documentos de habilitação para realizar licitação, 
mia modalidade Chamada Pública, critério da julgamento mentor preço por ilarrr,tombedo soba n° 
2022.02,31.1-CP, coes fin, a Chamada Pública n.' 2022.02.21.1.CP para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura Iarilêlav para almeidação escolar oonrs Dispensa de Licitação, Lei w-
11.947. de 16/0712009, ReaoluçãonP 06 do FNDE. de 06/05/2020,0 qual encontrase na integra 
ria Seda da Comissão, situada a Rua Coronel Melrsløe, n°  07, Centro - Paraotsu/C/2 - CEP: 
62.180-000. Maiores kl«~noesdeneço aliado, noticiário da 065011 la 1200h ou pelo sito 
'ltiplhnurddpios.tce.oe.qocbxilcltacae.. OPresldentedaCPL 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Morada Nova - Aviso ci. Julgamento ci. 
Recurso da Fase de Habilitação -Modalidade: Tomada 4. Preços n° TP-00212022-
SEINFRA, Objete cxd~ de obres e serviçal de engenharia para a execução da nelornna 
da coberta do ten'rriinal rodoviário, deste MurdIplo, de responsabilidade da Sedretaria de 
'nfraestrutura, AComissão de Llcitaçãocomurvicaaos intereasadosque.julgou improcedenteol 
recursos impetrados pelas empresas MW Serviços de Engenharia LTDi, ME CNPJ n• 
38.284.700/0001-28 e Zenedine Zidarte Sampalo Cavalcante Construções ME - Ct'lPJ r00  
44.159.038/0001-87, do cariado. supracitado, O Julgamirrto doa recursos encontra-se no sito: 
'vew.tda.ce,ov.br.ÀCemiss0o. 

Estado dó Coará -Prefeltura Municipal deMorada Nova-Aviso de Ucltsçào-ModàIIdode 
Pregão Eletrônico N PE-001/2D224MAMN. Objeto: contratação de serviços táçrrlcos 
i5rottsaiortals especializados para rninlubir oficinas, beta como, aquisição de materiais de 
consumo diversos, aserenrir ufilzados nailomiação do ProgramaiotibáadoEciucaçSo em Saúde. 
M,blentati', de responsabilidade dó Instituto do MenoMrb(enlo de Morada Nova, de acoito c4. 
is espectllcaçõ.sequanttdades oonatanlee no projeto básico, em anexo, Tipo: mrrenorpreçop 

laia. Forma de dtoputa: aberto e fechado. A Comissão de Pregão comunico Sou interessad,øs 
que a entrega das propostas cometcials dar-se-á aia o dia 24.03.2022 ás 08:00 horas (horér(o 
de Brasilia). O ocil ial e seus airosos estarão disponíveis através dos sues 
hBps'J/bllcompras.comlHomnelPubilcAccess 'Acesso ldentflcado no llnit - acesso púbIIoo1 'ão  
'iww;tce.ce.gov.br.ÀConrlssá . 4 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal da Maracanú -Aviso de Licitação - Tomad 
PreçoeN' 10.009/2022-TP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Munld 
Maracarraútoma púbulcoqueáso6:00(nove)liorss 10db 31 (trinta o um)denrrar'ço de20 
selada Comissão Pernrarrentede UotSção,'tocelizada naAvenida II, n° 150. ConjuntoJereite 

nesta Cidade, receberá docrirnentode habilItação e propostas de preços, paras reaUzeçc 
dtõcão na modalidade Tomada de Prendo, doo menor arena olobal. tombaria enh 
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